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Plezier ter zee 

 

Correspondent te Grenada 

 

e bemanning van de Zeezwaluw voelt zich al aardig thuis in Prickly Bay aan de zuidzijde van 

Grenada. Ze genieten van hun uitzicht, hun medezeilers en de mooie zons op- en 

ondergangen. 

 

Hun eerste doel in Grenada is de aanschaf van de noodzakelijke spullen ter vervanging van 

versleten en gebroken onderdelen tijdens de Atlantische oversteek. O.a. nieuwe reeflijnen 

kopen, het gebroken 

lummelbeslag laten repareren 

en het 21-jaar oude bootje “het 

Rubbertje”, vervangen. 

 

Je had ze moeten zien in de 

watersportzaak van Budget 

Marine, alles wat op hun 

verlanglijstje stond was 

aanwezig of te bestellen. 

Gelukkig is de bemanning 

geïnformeerd dat VAT-vrij 

ingekocht kan worden i.v.m. 

“schip-in-transit” regels. Maar 

toch was hun vraag aan de 

vriendelijke verkoper, “wat kost dat dan?” 
note correspondent: De Zeezwaluwtjes blijven toch wel echte Nederlanders! 

 

Je ziet bij hen de radartjes draaien voor het berekenen wat een artikel kost. Soms is het 

geprijsd in East Caribbean Dollars (EC$) de andere keer weer in US$. Omrekenen naar Euro’s 

gaat snel en de bemanning merkt dat de prijzen hier vaak een stuk hoger liggen dan 

bijvoorbeeeld in Las Palmas of Nederland. Daarom wordt eerst maar eens het hoogst 

noodzakelijke besteld, ze zijn uiteindelijk geen Croesus maar pensionada. De meer dan 60m 

meter reef- en reservelijnen en de nieuwe 

dinghy zorgen voor een eerste flinke 

aderlating. 

 

De 9-foot (2,7m) ultralight AB dinghy met 

aluminium body en hyperlon tubes blijkt in 

de folder te leveren. Echter hij moet alleen 

even uit Trinidad komen, levertijd 3 weken. 

Maar ach, de bemanning heeft geen haast en 

het oude rubbertje is wel amechtig (1x per 

dag reanimeren) maar nog goed te 

gebruiken. Vanaf de ankerplek kunnen ze 

prima de wal bereiken en wat rondvaren om 

op bezoek bij bevriende boten te gaan. 

 

Na 3 weken is de nieuwe bijboot gearriveerd 

en kunnen ze hem ophalen bij Budget 

Marine. Aan de dinghysteiger wordt het BB-motortje overgezet en varen ze trots in hun nieuwe 

“auto” met het oude rubbertje op sleeptouw terug naar de Zeezwaluw.  
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Het oude rubbertje verhuist voor een symbolisch bedrag binnen 1 week naar een volgende trotse 

bezitter. De nieuwe dinghy is super snel door de vorm van het onderwaterschip. Maar hoe moeten 

ze haar nu noemen? Rubbertje gaat echt niet meer, nog maar even over nadenken dan. 

 

De bemanning is vervolgens een paar dagen druk in de weer om een geheel nieuwe hijsinstallatie 

te maken. De nieuwe 3-punts breidel in het bootje wordt van stevige sluitingen en hijs oog 

voorzien. Vervolgens wordt van (oude maar nog goed te gebruiken) lijnen en blokken een pulley 

gemaakt. De pulley kan aan de grootzeilval worden geklikt en aan de breidel. 

Met de pulley kan nu handmatig en zonder te veel krachtsinspanning, de dinghy met BB-motortje 

aanboord worden gezet. Elke avond 

wordt nu trouw het bootje aan dek 

gehesen, geen aangroei en geen 

diefstal meer mogelijk. Goed 

geslaagde innovatie vinden ze. 

 

Om de dinghy een herkenbaar 

uiterlijk te geven, tekenen ze voorop 

aan bak- en stuurboord het silhouet 

van de Zeezwaluw en in het midden 

het ALC-logo. Met de nieuwe dinghy 

kunnen ze nu spelevaren en gezien 

worden! 

 

___/)___ 


